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ABSTRAK 

Kelurahan merupakan wilayah gabungan dari beberapa Rukun Warga (RW). Pemerintahan di 

tingkat desa dan kelurahan merupakan unsur pemerintahan yang berhubungan langsung dengan 

masyarakat. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah 

kecamatan.Manajemen pengelolaan data kegiatan dan pelayanan adminisrasi pada Kantor Kelurahan 

Kotabaru saat ini masih dilakukan dengan cara konvensional atau manual yaitu dengan terpacu pada 

MS Office dan MS Excel saja, penyimpanan datanya pun masih menggunakan data arsip sehingga 

perlu waktu juga tenaga dan sering terjadi kesalahan pada pengetikan maupun hilangnya arsip. Hal 

ini membuat rentan munculnya berbagai macam permasalahan proses pada data, serta tidak efesien 

dan efektifnya kinerja. Oleh karena itu penggunaan sistem yang berbasis website dapat mepermudah 

sistem kerja yang sudah lama, seperti penggunaan database MySQL untuk penyimpanan data 

pelayanan dan pelaksanaan kegiatan yang dapat meminimalisir kehilangan data dan arsip – arsip serta 

penggunaan bahasa pemprograman PHP untuk pembuatan websitenya. Sistem dapat ditambahkan fitur 

stampel atau tanda tangan lurah yang dilakukan secara online agar tidak adanya proses menunggu 

hasil permohonan yang dicetak. Sistem yang mendukung semua sistem operasi baik menggunakan 

handphone atau menggunkan computer.  

Kata Kunci :Pelayanan Administrasi, Pelaksanaan Kegiatan, PHP, MySQL, Kantor Kelurahan 

ABSTRACT 

Kelurahan is a joint area of several Rukun Warga (RW). Government at the village and 

kelurahan level is an element of government that deals directly with the community. Kelurahan is the 

division of administrative areas in Indonesia under sub-districts. Management of activity data 

management and administrative services at the Kotabaru Urban Village Office is currently still carried 

out in a conventional or manual way, namely by being driven by MS Office and MS Excel only, data 

storage still uses archive data so that it takes time and effort and there are frequent errors in typing 

and loss of archives. This makes it vulnerable to the emergence of various kinds of processing problems 

in data, as well as inefficient and ineffective performance. Therefore, the use of a website-based system 

can simplify old work systems, such as the use of MySQL databases for data storage services and the 

implementation of activities that can minimize data loss and archives and the use of the PHP 

programming language for making the website. The system can be added with a stamp feature or an 

online signature of the head of the village so that there is no waiting process for the results of the printed 

application. A system that supports all operating systems either using a cellphone or using a computer. 

Keywords: Administrative Services, Implementation of Activities, PHP, MySQL, Village Offices  
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PENDAHULUAN 

Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Dalam 

konteks otonomi daerah di Indonesia, Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat 

Daerah Kabupaten atau kota. Dengan begitu, pembagian wilayah serta pembagian kerjanya pun juga 

jelas. Pada Proses pelayanan seperti yang terdapat pada Kantor kelurahan Kotabaru Tengah yang 

diharuskan mengikuti perkembangan teknologi yang sekarang sedang berjalan, seperti dalam pelayanan 

administrasi dan pelaksanaan program kegiatan pada kelurahan yang diperlukan masyarakat dan 

petugas dalam melaksanakan pekerjaan yang dihadapi, maka Kantor Kelurahan dituntut agar dapat 

bekerja lebih cepat dan efisien sehingga dapat memanfaatkan waktu sebaikbaiknya dalam proses 

pelayanan dan penerapan program kegiatan dengan mudah. Manajemen pengelolaan data kegiatan dan 

pelayanahn adminisrasi pada Kantor Kelurahan Kotabaru saat ini masih dilakukan dengan cara 

konvensional atau manual yaitu dengan terpacu pada MS Office dan MS Excel saja, penyimpanan 

datanya pun masih menggunakan data arsip sehingga perlu waktu juga tenaga dan sering terjadi 

kesalahan pada pengetikan maupun hilangnya arsip. Hal ini membuat rentan munculnya berbagai 

macam permasalahan proses pada data, serta tidak efesien dan efektifnya kinerja, maka dalam 

pemanfaatan waktu kerja akan berkurang, karena disebabkan lambatnya proses pelayanan dan 

pembuatan laporan dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan sehingga proses kerja yang dihasilkan 

tidak lah efisien dan efektif untuk jaman yang sudah banyak menggunakan teknologi komputerisasi 

seperti sekarang ini. 

Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini ada beberapa metode dalam memperoleh data. Adapun metode yang dilakukan 

dalam mengumpulkan data, yaitu sebagai berikut: 

1. Metode Pengamatan (Observasi) : Dengan metode ini bisa langsung mengamati 

kegiatan yang sedang berlangsung pada pelayanan administrasi dan pelaksanaan 

kegiatan Kantor Kelurahan Kabupaten Kotabaru. 

2. Metode Wawancara (Interview) : Dengan metode ini bisa berdialog secara tanya 

langsung kepada pegawai dan staff dibidang pelayanan administrasi dan pelaksanaan 

kegiatan untuk lebih detail bagaimana pelayanan administrasi dan pelaksanaan 

kegiatan. 

3. Studi Pustaka dan Studi Dokumentasi; ini dilakukan dengan cara mempelajari,meneliti 

dan menelaah berbagai literatur-literatur dari perpustakaan yang bersumber dari buku-

buku, teks, jurnal ilmiah, situs-situs di internet, dan bacaan-bacaan yang ada kaitannya 

dengan topik penelitian. 

4. Kemudian untuk metode pengembangan sistem perangkat lunak mengacu pada model 

waterfall adalah salah satu model pengembangan software, dimana kemajuan suatu 

proses dipandang sebagai terus mengalir ke bawah seperti air  terjun. Dalam Model 

Waterfall, setiap tahap harus berurutan, dan tidak dapat meloncat ketahap berikutnya, 

harus menyelesaikan tahap pertama baru lanjut ke tahap ke dua dan seterusnya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kantor Kelurahan Kotabaru Tengah dari sistem pelayanan administrasi hingga peroses 

pelaksanaanbkegiatan yang dilakukan kelurahan masih menggunakan sistem yang menggunakan 

aplikasi Microsoft Word untuk bagian pelayanan administrasi hingga pelaksanaan kegiatan. Pelayanan 

administrasi yang dilaksanakan yaitu masyarakat harus mendatangi kantor kelurahan dan meminta 

informasi persyaratan berkas yang harus dipenuhi untuk membuat sebuah surat permohonan yang 
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nantinya setelah semua berkas dipenuhi, pegawai yang bertugas akan memproses permohonan yang 

diajukan, dari mulai memeriksa berkas – berkas yang di ajukan apa kah memenuhi syarat atau tidak, 

jika memenuhi syarat maka surat keterangan yang di mohon akan dibuat dengan menggunakan file 

word yang sudah dibuat format surat keterangan yang diperlukan. Bagian pelaksanaan kegiatan proses 

yang dilakukan juga mencatat hasil usulan dan laporan menggunakan file word yang digunakan sebagai 

laporan, sehingga hasil – hasil proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan akan dibuat laporan dengan 

file word tersebut. 

Analisis sistem ini bertujuan untuk membuat sistem baru agar dapat lebih efektif dan efisien 

untuk petugas kelurahan yang bekerja di intansi tersebut. Dengan adanya aplikasi ini sangat 

mempermudah semua kinerja kantor kelurahan, baik itu pelayanan administrasi maupun pelaksanaan 

kegiatan yang dilakukan 

Rancangan Model Sistem 

Use Case merupakan sebuah teknik yang digunakan dalam pengembangan sebuah software atau sistem 

informasi untuk menangkap kebutuhan fungsional dari sistem yang bersangkutan, Use Case menjelaskan interaksi 

yang terjadi antara aktor‘ — inisiator dari interaksi sistem itu sendiri dengan sistem yang ada, sebuah Use Case 

direpresentasikan dengan urutan langkah yang sederhana.Berikut adalah Usecase dari Aplikasi Pelaksanaan 

Kegiatan Dan Pelayanan Administrasi Pada Kantor Kelurahan Kabupaten Kotabaru. 

 

Gambar 1 Use case 
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Gambar 2  Activity Diagram Masyarakat 

 

Gambar 3  Sequence Diagram Masyarakat 
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Implementasi Antarmuka Masukan dan Keluaran Sistem 

Tampilan antar muka berguna sebagai tampilan untuk pengguna aplikasi ini nantinya. Tampilan antar 

muka dilakukan pada setiap hasil perancangan antar muka yang telah dibuat ke dalam bentuk aplikasi 

pada Visual Studio Code. Untuk mengetahui lebih jelas tentang proses yang ada di dalam sistem beserta 

hasil gambar dapat dilihat di bawah ini : 

Form ini berfungsi sebagai halaman untuk mendaftarkan data masyarakat yang ingin masuk ke dalam 

akses sistem untuk mengajukan permohonan. 

 

Gambar 4 Form login 

Form ini berfungsi untuk halaman awal sebelum memasuki sistem, yaitu dengan memasukan username 

dan password yang sudah terdaftar dengan cara registrasi. 

Gambar 

 

Gambar 5 Halaman utama admin 

Halaman ini berfungsi untuk memproses data dari pengajuan permohonan masyarakat hingga data 

kegiatan yang akan dilakukanoleh kantor kelurahan. 
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Gambar 6 Halaman input keterangan belum nikah 

Halaman ini berfungsi untuk memasukan data permohonan keterangan belum nikah untuk di ajukan 

kepada kelurahan. 

 

Gambar 7 Halaman input penanggung jawab kegiatan 
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Halaman ini berfungsi untuk memasukan data penanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan yang 

akan dilakukan. 

 

Gambar 8 Halaman input perencanaan kegiatan 

Halaman ini berfungsi untuk memasukan data perencanaan kegiatan untuk selanjutnya diusulkan. 

 

Gambar 9 Halaman input usulan kegiatan 

Laporan permohonan surat keterangan belum menikah ini berisi tentang data – data masyarakat yang 

mengajukan permohonan untuk membuat surat keterangan belum menikah, laporan ini berisi data 

seperti nomor registrasi, NIK, nama lengkap, nomor telepon,alamat serta tanggal permohonan. 
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Gambar 10 Laporan permohonan surat keterangan belum menikah 

Laporan pelaksanaan kegiatan kelurahan ini berisikan data – data laporan pelaksanaan kegiatan yang 

sudah disetujui, data – data laporan berupa nama kegiatan, persentase pelaksanaan, tanggal proses dan 

keterangan. 

 

Gambar 11 Laporan perencanaan kegiatan kelurahan 

Pengujian Aplikasi 

Pengujian sistem merupakan bagian yang tidak kalah pentingnya dalam siklus pembangunan perangkat 

lunak ini. Pengujian dilakukan untuk menjamin kualitas dan juga mengetahui kelemahan dari perangkat lunak 

yang telah dibuat sebelumnya. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menjamin bahwa apakah perangkat lunak 

yang dibangun memiliki kualitas yang handal atau tidak, yaitu mampu merepresentasikan kajian pokok dari 

spesifikasi, analisis, perancangan dan pengkodean dari perangkat lunak itu sendiri. Pengujian perangkat lunak ini 

menggunakan metode pengujian black box, yang berfokus pada persyaratan fungsional perangkat lunak yang 

dibuat. 
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Tabel 4. 1 Rencana Pengujian Aplikasi 

 

Item Uji  Detail Pengujian  Metode  

Form Login  1  Klik Tombol Login  Black Box  

2  Klik Logout  Black Box  

Pengolahan Data 

Keterangan belum 

Menikah  

1  Klik Tombol Simpan  Black Box  

2  Klik Tombol Edit  Black Box  

3  Klik Tombol Hapus  Black Box  

Pengolahan Data Surat 

Keterangan 

Kehilangan  

1  Klik Tombol Simpan  Black Box  

2  Klik Tombol Edit  Black Box  

3  Klik Tombol Hapus  Black Box  

Pengolahan Data Surat 

Keterangan Kelahiran  

1  Klik Tombol Simpan  Black Box  

2  Klik Tombol Edit  Black Box  

3  Klik Tombol Hapus  Black Box  

Pengolahan Data 

Pembuatan dan 

Perpanjangan KTP  

1  Klik Tombol Simpan  Black Box  

2  Klik Tombol Edit  Black Box  

3  Klik Tombol Hapus  Black Box  

Pengolahan Data Surat 

Pengantar SKCK  

1  Klik Tombol Simpan  Black Box  

2  Klik Tombol Edit  Black Box  

3  Klik Tombol Hapus  Black Box  

Pengolahan Data Surat 

Keterangan Usaha  

1  Klik Tombol Simpan  Black Box  

2  Klik Tombol Edit  Black Box  

3  Klik Tombol Hapus  Black Box  

Pengolahan Data 

Anggaran  

1  Klik Tombol Simpan  Black Box  

2  Klik Tombol Edit  Black Box  

3  Klik Tombol Hapus  Black Box  

4  Klik Tombol View  Black Box  

Pengolahan Data  1  Klik Tombol Simpan  Black Box  
 

PENUTUP 

KESIMPULAN 

Aplikasi Pelaksanaan Kegiatan Dan Pelayanan Administrasi Pada Kantor Kelurahan 

Kabupaten Kotabaru yang dirancang dan dibangun akan menjadi solusi bagi kantor kelurahan kota baru 

agar sistem lama yang terbilang sangat lambat dala proses pelayanan administrasi dan sistem untuk 

melakukan pendataan kegiatan – kegiatan yang direncanakan kelurahan, oleh sebab itu aplikasi ini 

adalah solusi untuk mempercepat kinerja dari sebuat sistem lama, karna aplikasi ini berbasis website 

yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat, khususnya yang berkepentingan dalam membuat 

permohonan surat keterangan seperti keterangan usaha, susrat keterangan kehilangan, surat keterangan 

kelahiran, surat keterangan belum menikah, serta dalam memantau kinerja keluarahan dalam 
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melakasanakan kegiatan – kegiatan yang dilakukan sehingga proses transparansi penggunaan anggaran 

dapat dilihat oleh seluruh masyarakat. 

SARAN 

Saran untuk penelitian selanjutnya dalam mengembangkan sistem yang sudah tersedia adalah : 

1. Sistem dapat ditambahkan fitur stampel atau tanda tangan lurah yang dilakukan secara online agar 

tidak adanya proses menunggu hasil permohonan yang dicetak. 

2. Sistem yang mendukung semua sistem operasi baik menggunakan handphone atau menggunkan 

computer. 

3. Pengembangan juga dapat dilakukan dengan melakukan peningkatkan keamanan sistem yang lebih 

baik. 

 

REFERENSI 

Andre. (2014, 12 15). Tutorial Belajar PHP Part 1: Pengertian dan Fungsi PHP dalam Pemrograman Web. 

Diambil kembali dari /www.duniailkom.com: https://www.duniailkom.com/pengertian-dan-fungsi-php-dalam-

pemograman-web/  

 

Artiini. (2016, Februari 02). Pengertian Xampp Menurut Para Ahli Pada Pemprograman. Diambil kembali dari 

ARTIINI.com: http://www.artiini.com/2016/02/pengertian-xampp-menurut-para-ahli.html  

 

Faiz, W. A. (2015, 15 september). Pengertian dan Fungsi Adobe Dreamweaver. Diambil kembali dari Burung 

Internet: http://www.burung-net.com/2015/03/pengertian-dan-fungsi-adobe-dreamweaver.html  

 

Liputo, S. M. (2015). Penerapan E-Government Kelurahan Di Kantor Kelurahan Karampuang Kecamatan 

Panakkukang Kota Makassar. Jurnal Skripsi, 3-4.  

 

Mandalamaya.com. (2013, 08 14). Pengertian Database. Diambil kembali dari mandalamaya.com: 

www.mandalamaya.com  

 

Oman Somantri1, I. D. (2017). Tampilan e-Government Pada Kelurahan Pesurungan Lor Kota Tegal Berbasis 

Service Oriented Architecture (SOA). Jurnal IT, 1-2.  

 

Soegiarto, E. C. (2018). Sistem Informasi Pelayanan Masyarakat Pada Kantor Kelurahan Guntung Paikat 

Banjarbaru. Jurnal IT, 1-4.  

 

Tarmizi, H. (2018, 10 2). PENGERTIAN SUBLIME TEXT . Diambil kembali dari hasantarmizi.blogspot.com: 

https://hasantarmizi.blogspot.com/2017/04/pengertian-sublime-text.html 

 

 

 

 

 

http://www.artiini.com/2016/02/pengertian-xampp-menurut-para-ahli.html
http://www.burung-net.com/2015/03/pengertian-dan-fungsi-adobe-dreamweaver.html
http://www.mandalamaya.com/

